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CESTA DO PRAVĚKU STR. 11

Z RADNICE 

Vážení spoluobčané, 
zastupitelstvo na svém zasedání dne 4. 3. 
2015 schválilo rozpočet města, investiční 
plán, zásady čerpání z  fondu rozvoje bydle-
ní a  byla schválena změna územního plánu 
č. 1A. Schválena byla cena vody pro období 
2015/2016, vodné ve výši 28,34 Kč/m3 a stoč-
né 33,51 Kč/m3. Správě a údržbě silnic (SÚS) 
PK byly předány naše požadavky na opravy 
komunikací Boubín–Veřechov a Babín–Své-
radice, včetně průjezdu obcí Babín. Oprava 
komunikace z Předměstí na Komušín, která 
byla také v plánu, bude z důvodu probíhající 
rekonstrukce železniční stanice v Předměstí 
odsunuta až na příští rok.
Naše sportoviště a dětská hřiště prošly kon-
trolami, jejichž výsledky bychom měli znát 
během dubna. Následovat bude odstraně-
ní případných závad a  uvedení do provozu. 
Na víceúčelové hřiště na Vápence již revizní 
zprávu máme, připomínky byly upraveny 
a od 1. 4. bude hřiště otevřeno pro veřejnost. 
Jednali jsme na krajském úřadu v Plzni s od-
borem životního prostředí, zde jsme probírali 
lokální znečišťování ovzduší, likvidaci kalů 
z  rybníků, dále proběhla schůzka se sociál-
ním odborem ohledně výstavby domova pro 
seniory. Domov pro seniory je ve střednědo-
bém plánu Plzeňského kraje, takže získání 
registrace pro provozování není problém. 
Jednání proběhlo i  s  náměstkem hejtmana 
pro dotace EU, kde jsme zjišťovali možnosti 
získání různých dotací v příštích letech. Vět-
šina titulů bude vypsána až v  druhé polovi-
ně roku 2015 s  předpokládaným čerpáním 
v roce 2016. 
V poslední době se dostala do popředí situace 
okolo rekonstrukce náměstí. Rekonstrukce 
je v současné době pozastavena a to z něko-
lika důvodů. Velký a  neočekávaný rozsah 
kosterních pozůstatků okolo kostela, jejich 
četnost a  množství, způsobuje značné zpo-
malení průběhu archeologických prací a také 
posunuje termín dokončení celého průzku-
mu o několik měsíců. Bohužel to spolu nese 

i  zvýšení ceny za archeologický průzkum 
a  znamená to, bez ohledu na další okolnos-
ti, i posun termín dokončení stavby. Dalším 
důvodem pozastávky jsou zásadní nejasnosti 
a chyby v projektové dokumentaci, podle kte-
ré v současnosti probíhá realizace stavby. Ne-
jasná specifikace složení povrchů, rozměry 
desek, nevhodný způsob kladení větších kos-
tek, neupřesněná barevnost dlažby, chybějící 
obloukové obrubníky, posun schodů z farské 
zahrady, některé chybějící dešťové vpusti, 
nepřesně specifikované prvky kanalizace, 
chybějící větší část izolační folie okolo budov, 
to jsou v této fázi stavby již zjištěné nedostat-
ky. Nezanedbatelnou okolností je mimo jiné 
chybějící klidová zóna okolo kostela, fary 
a  výstupu z  prostoru zámeckého nádvoří, 
tak důležitý prostor pro shromáždění smu-
tečních či svatebních hostů. Nedostačující je 
i funkčnost zbylé části náměstí. Chybí plochy 
před obchody, prostory pro předzahrádky, 
apod. V této podobě může náměstí jen těžko 
plnit svou základní funkci – být důstojným 
srdcem města, kde se lidé setkávají, kde se 
odehrávají společenské a  kulturní akce, kde 
na cizího návštěvníka dýchne kouzlo místa. 
Zaměřili jsme se proto na projekt rekonstruk-
ce náměstí důkladněji. Po zjištění všech pro-
blémů a  konzultacích s  architekty a  dalšími 

Současný stav horažďovického náměstí, foto: ak. mal. Petr Mika 

odborníky jsme se rozhodli pro změnu pro-
jektu. Mnozí jistě namítnou, že změn v pro-
jektu bylo již spousty. Vzhledem k  tomu, že 
rekonstrukce náměstí je nemalou investicí 
do budoucnosti města, je určitě lepší udě-
lat ty správné, byť časově náročnější změny 
včas, než pak po příští desetiletí sklízet plody 
nerozvážných rozhodnutí. V  nové podobě 
by náměstí mělo být rozděleno na dopravní 
a klidovou zónu, kde klidová zóna je doplně-
na parčíkem vzrostlých stromů a altánem pro 
kryté sezení. Náměstí lemují rozšířené chod-
níky se stromořadím hlohů, které značně 
zvýší možnosti obchodníků. Plocha v  rámci 
dopravní části slouží ke konání kulturních 
akcí a trhů, k parkování je k dispozici 50 míst. 
Farní zahrada je parkově upravena pro rela-
xaci, pomník válečným obětem je umístěn 
u severní zdi kostela. V projektu je mnohem 
více tolik diskutované zeleně, než v projektu 
minulém. Celkem bude na ploše náměstí vy-
sazeno 40 vzrostlých stromů. Horažďovické 
náměstí tak zůstane zelené a zároveň bude pl-
nit svou funkci. Tyto změny v projektu budou 
předloženy ke schválení zastupitelstvu města 
na veřejném zasedání 2. 4. 2015. Vizualizace 
projektu náměstí je na následující straně HO.

Ing. Michael Forman – starosta, 
Ing. Hana Kalná – místostarostka

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 2. 4. 2015 od 18 hodin, Kulturní dům Horažďovice
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Velikonoční
jarmark
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STALO SE 

Archeologický odkryv 
Od začátku února započal archeologický 
odkryv další části hřbitova, patřící ke kos-
telu sv. Petra a  Pavla, ovšem počasí nám 
prozatím nedovoluje pracovat nikde jinde, 
než pod vytápěnými stany v  omezeném 
počtu. I tak však došlo k zajímavým a velmi 
početným odkrytím zachovalých a  v  ně-
kolika případech i  datovaných lidských 
ostatků. K  datu 17. 3. jsme evidovali již 
přes 200 hrobů a  jejich počet rapidně na-
růstá s  každým dnem. Zvláště při severní 
straně kostela již 8–10 cm pod chodníkem 
je velké množství kosterních pozůstatků 
a do hloubky dalších 10 cm jsme evidovali 
minimálně 4 etáže hrobů. V průměru pou-
ze v  sondě 57 o  rozměrech 2×4,5 m jsme 
na 15 cm odkopané hloubky evidovali přes 
50 hrobů. Jde v podstatě o ojedinělý a velmi 
zajímavý úkaz etážového hřbitova, kdy jed-
notlivé hroby jsou naskládány těsně u sebe 
či nad sebou, které se ještě více propada-
ly k  sobě minulými úpravami chodníků, 
zvláště pak hutněním podkladového ma-
teriálu pod asfalt a  kamenné kostky. Tato 
situace je velmi náročná na exkavaci a ná-
slednou preparaci a dokumentaci hrobů. 
Jeden z  nejzajímavějších a  nejzachova-
lejších hrobů byl hrob těhotné ženy s  po-
zůstatky rakve. Uvnitř rakve u pravé části 
lebky jsme objevili nůžky a v oblasti hrud-
níku též medailonek s vyobrazením sv. Ig-
natiuse de Loyola a s blahořečeným Aloy-
siem Gonzagou. Díky tomuto medailonku 
a  s  informacemi o  datu blahořečení a  ka-
nonizování Aloysiuse Gonzagy, můžeme 
tento hrob datovat mezi léta 1622 až 1726. 
Mimo jiné jsme též odkryli tzv. „dvojhrob“ 
pravděpodobně malé holčičky s  kovovou 
čelenkou a dalším o něco málo starším dí-
tětem. Že byli pohřbeni spolu, usuzujeme 
z toho, že leželi těsně u sebe bok po boku 
a měli propletené ruce. 

Mgr. Hana Krasanovská
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Divadelní přehlídka 
očima každodenní 
divačky
Na jeviště vchází paní Mužíková, aby 
všechny přivítala a  hercům popřála: 
„Zlomte vaz.“ Už je to tady!!! XXXII. zá-
padočeská oblastní přehlídka amatérské-
ho divadla právě začala.

Zahájila v  pondělí 9. března 2015 nesou-
těžní pohádkou Tři zlaté zuby děda Vše-
věda, která zaujala malé i velké. V úterý se 
přesunula na hřbitov, a  to do hry Májová 
romance aneb sešli jsme se na hřbitově. 
Zápletka, kde se živí potkávají s duchy mrt-
vých a  všichni řeší starosti s  láskou, nám 
ukázala, že láska je prostě věčná a starosti 
s ní měli lidé před staletími i v současnosti, 
staří i  mladí, a  – jak vidno – živí i  mrví... 
Ve středu přehlídka pokračovala komedií 
Tu myš jí ukopnu u  huby, u  které jsme se 
uvolnili a  zasmáli díky důmyslným dvoj-
smyslům. 
První soutěžní vystoupení zabrousilo do 
Starých českých pověstí. Pozorovali jsme 
vývoj Dívčí války z trochu jiné perspektivy, 
než jakou nám nabídl pan Jirásek. První 
páteční divadlo Punk rock zaujalo velice ne-
obvyklou scénou. Některým divákům se po-
štěstilo i sedět na podiu. Scéna se šachovým 
polem většinu donutila přemýšlet o tom, kdo 
s  kým v  životě vlastně pohybuje, případně 
kdo za nás někdy rozhoduje. Později jsme 

byli okouzleni tanečními kreacemi, které 
oživily příběh Večer tříkrálový, aneb cokoliv. 
V sobotu po ránu nás překvapila komedie 
Královny z  lázeňského prostředí, která 
ukazovala, jak i s těžkým osudem je mož-
né užívat v  životě radostí – byť malých 
a  často přehlížených. Následovala řec-
ká mytologie, přenesená do dnešní doby 
aneb Náhlé neštěstí. Tyto dvě hry k zamy-
šlení odpoledne vystřídala vtipná komedie 
Historky z fastfoodu a ohromující večerní 
vystoupení Žítkovské bohyně, které bez 
hlesu sledoval dokonale narvaný sál. 
Dobré nedělní ráno nám popřála komedie 
Šťovík, pečené brambory z fotbalového pro-
středí a celý týden, nabitý divadlem, jsme za-
končili hrou Smrt talentovaného vepře aneb 
portrét herce jako starého muže.
Závěrem chci dodat jen to, že se divadel-
ní přehlídka vydařila. Každé představení 
nám divákům něco dalo, myšlenku vtip-
nou či k zamyšlení. A myslím si, že poro-
ta musela mít velmi těžké rozhodování, 
ostatně jako každý rok. Takže v roce 2016 
– na shledanou! 

Áža Sládková

Výsledky 32. zpč. 
oblastní přehlídky 
činoherního 
a hudebního divadla 
Horažďovice 2015
Odborná porota:
PaedDr. František Zborník, 
režisér, Česká Lípa – předseda poroty
Mgr. Marie Caltová, dramaturgyně, Plzeň 
Mgr. Martin Vokoun, režisér, Praha

Cena diváka
Divadelní soubor Trosky Kraslice za 
inscenaci Michaely Doleželové, Romana 
Vencla: Královny 

Cena za inscenaci – hlavní cena Horaž-
ďovická perla
Divadlo Jakohost Plzeň za inscenaci Zoltá-
na Egressyho: Šťovík, pečené brambory

Na národní přehlídku 4. Divadelní pik-
nik Volyně 2015

nominována inscenace:
Zoltán Egressy: Šťovík, pečené brambory 
Divadla Jakohost Plzeň 

doporučena inscenace:
Michaely Doleželové, Romana Vencla: 
Královny Divadelního souboru Trosky 
Kraslice

Udělené ceny TYJÁTRU HORAŽĎOVI-
CE v inscenaci Kateřiny Tučkové: Žítkov-
ské bohyně 

Cena SČDO
Karel Šťastný za cílevědomé a poučené 

vedení Tyjátru Horažďovice

Čestné uznání za herecké výkony
Klára Šťastná 
Marie Šťastná 

Čestné uznání
Karel Šťastný za režii 

Ceny
Karel Šťastný za dramaturgickou volbu 
Marie Šťastná za kostýmy 
Karel Šťastný za scénu 

Hana Šiková, 
tajemnice zpč. SČDO v Plzni

KULTURA

BŘEZEN  
– měsíc čtenářů
Také v letošním roce se naše knihovna za-
pojila do celostátní akce BŘEZEN – měsíc 
čtenářů.

Sérii akcí zahájily Pohádky do postýlky 
v mateřských školách. Tentokrát naše „čte-
cí babičky“ četly dětem z  knížky Miloše 
Kratochvíla Fanfárie.
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Městská knihovna Horažďovice
vyhlašuje

výtvarnou a literární soutěž

NAMALUJ SVÉ KYBERČUNĚ 
Soutěžit mohou děti do 15 let, úkolem 

je namalovat nebo popsat, jak může 
vypadat počítačový vir, spam nebo 

jakékoliv jiné „kyberčuně“.
Uzávěrka: 31. 10. 2015

Podrobnosti v knihovně a na 
www.knihovna.horazdovice.cz.

Žáky 3. a  4. tříd ZŠ seznámila ilustrátor-
ka a spisovatelka Renáta Fučíková se svou 
knihou Jakub a hvězdy.
Všichni, kteří mají zájem o techniku origami, 
si mohli složit květinu nebo velikonoční mo-
tivy z papíru pod vedením Heleny Poustkové.
S dalšími akcemi, které ještě do konce března 
připravila městská knihovna, vás seznámíme 
v příštím vydání Horažďovického obzoru.
Akce probíhají v rámci projektů Děti a čte-
ní a Seniorům dokořán.

Eva Marešová, foto Petra Tomešová

Pozvánka SDS Klatovy
Středa 29. dubna 2015 v 19.30 hod., předplat-
né skupiny A/1, Horažďovice – Kulturní dům

Milovat k smrti

Malý muzikál o velké Edith Piaf
Živě zpívá a představitelku Edith Piaf hraje 
Světlana Nálepková. Dále hrají: Martin So-
chor a Juraj Bernáth nebo Lubomír Olšov-
ský. Živě doprovází čtyřčlenný Blue Angel 
Memory Band Jiřího Toufara.
Zbylé vstupenky zakoupíte v  kině Otava 
Horažďovice. Na pořad přispěli: 
LYCKEBY CULINAR, a. s. Horažďovice. 
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V návaznosti na předchozí uveřejněné zprávy 
o průběhu stavebních prací v muzeu bychom 
rádi informovali občany o dalším vývoji pro-
jektu, které připravilo městské muzeum ve 
spolupráci s  Ing. arch. Jiřím Lejskem pod 
zaštítěním MÚ Horažďovice z  operačního 
programu „Regionální operační program Ji-
hozápad“ pod Evropskou unií. 
Předstihový archeologický výzkum byl ve 
vnitřních prostorech přízemí zámku dokon-
čen v posledním týdnu ledna 2015 a celý pro-
stor byl plně uvolněn ke stavební činnosti.
Bližší informace o  nálezových situacích 
podá v  samostatné zprávě Mgr. Hana Kra-
sanovská ze Západočeského institutu pro 
ochranu a dokumentaci památek – ZIP o. p. 
s. v Horažďovickém obzoru.
V  11. týdnu byly v  přízemních prostorech 
dokončeny hrubé podlahy, podezdění pod-
kopaných zdí. Stěny a zaklenuté stropy byly 
oškrábány a  jsou připraveny na nové povr-
chy. Hotové jsou hrubé konstrukce jeviště 
s hledištěm a sociálního zázemí.
Položeny jsou rozvody vody a  kanály na 
vzduchotechniku s  kabeláží. Probíhá také 

Projekt „Prácheňské marionety 
– oživlá lidová kultura“ postup stavebních prací

úprava napojení prostoru novým vstupem 
do stávajících expozic muzea. Zahájena byla 
pokládka hydroizolací a instalace vzducho-
techniky, pro jejíž vyústění se čistí komínová 
tělesa. Připravuje se také elektroinstalace. 
Stavba je dozorována státní památkovou 
péčí. V  interiéru se dbá na zachování cha-
rakteru klenebních polí i  historických prv-
ků, zejména v  nejstarší části u  bývalé věže, 
příp. bašty, jejíž stěnu tvoří masivní hradeb-
ní zeď se střílnami s kamenným ostěním. 
Stavba postupuje dle harmonogramu pra-
cí. Předpokládané ukončení stavební fáze 
a  předání stavby by mělo proběhnout na 
konci května, kdy bude zahájena další fáze 
projektu zařizování vnitřním mobiliářem 
divadelní scény se zázemím pro loutkoher-
ce, nové recepce muzea, prostorů interak-
tivní národopisné dílny a expozicí loutek. 
Proběhlo výběrové řízení na dodávku vnitř-
ního vybavení. Ze třech účastníků byla usta-
novenou komisí na základě nejnižší podané 
cenové nabídky vybrána fi rma Stafi s – KT, 
s. r. o. Pačejov, která dodává i stavbu.

za kolektiv muzea Mgr. Iva Košatková

½¾¿ÀÁÂÃÂÄÃÅ ÁÂÃÆ¾ÇÈ

ÉÊ ËÌÍÎÏ ÐÑÒÓ Ô ÒÕÊÑÑ
Ö×ØÙÚ ÛÜÝÞÖÙß à áÙÞÙáâã áÝÚ

ä åæçè éêë
ìíîïåðíñèçò

óôõö÷øùöõú ûüýþ÷õÿõ� û �õ��ùÿ��ÿ�� �ÿ�ùø�	
ÿ�� �õÿýøþ óø���õü�	� �ýø	�ùÿ���� þ��� �ùø	��ùû��õ ùö ��� � �����ÿõ�ù ÿ	 ��üý� �ùö�ÿþ ÷ôõö �	
�ý�õ� �ùÿ�õøýþ� �üýþ÷ÿ� öùü÷��� ��� �
� ö�ý� öù �� �õý �� �
�

foto: Aleš Červený, 2015
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Dne 27. 1. 2015 byl ukončen záchranný ar-

cheologický výzkum v  prostorách zámku 

v Horažďovicích. Již v prosinci roku 2014 

při pravidelných kontrolách stavebních 

a  demoličních prací bylo odkryto několik 

zděných konstrukcí, z  nichž některé byly 

předběžně datovány do období vrcholné-

ho středověku, byly u  nich nalezeny ke-

ramické zlomky nádob patřící do rozmezí 

13.–15. století. Nelze prozatím s určitostí 

říci, zda zděná konstrukce předběžně 

datovaná do období 13. století odkrytá 

v  místnosti 1.03. v  severovýchodní části 

patřila k hradnímu komplexu či k nějakým 

vnějším hospodářským stavbám. Z  ob-

dobí 13.  století registrujeme především 

zlomky silnostěnných grafi tových zásob-

nic a několik zlomků majících ještě částeč-

ně charakter pozdně hradištní keramiky. 

Velkou měrou byla zastoupena keramika 

Krajina jako ementál
ANEB CYKLOTOULKY S ALEŠEM 
ČERVENÝM HORNICKOU KRAJINOU 
JIHOZÁPADNÍCH ČECH

Městské muzeum Horažďovice vás zve na 
jarní cyklus dvou vyjížděk zaměřených na 
těžbu grafi tu a uranu. 
V sobotu 11. dubna 2015 sraz v 9 hod. u ná-
draží v Horažďovicích 
Vydáme se spolu po stopách těžby grafi -
tu na Kněží horu u  Katovic. Pojedeme po 
silnici přes Horažďovice Předměstí – Hlu-
pín – Zadní Zborovice – polní cestou na 
Mnichov – Katovice. V  Katovicích si pro-
hlédneme zajímavé doklady rýžování zlata 
a zajdeme na oběd. Po obědě vyrazíme po 
Otavské cyklostezce směrem na Horažďo-
vice, kde si na úpatí Kněží hory ukážeme 

Zpráva o ukončení záchranného archeologického výzkumu v rámci 
projektu „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“ 

15. století, vyznačující se radýlkovým de-
korem a  tvrdým redukčním výpalem do 
šedavých odstínů. Dále byla v  místnosti 
1.03. odkryta část kamenného kanálu, 
jež byl orientován S–J, ovšem kvůli ab-
senci jakýchkoli movitých nálezů (zvláště 
keramiky) jej nelze datovat. V  prostoru 
severovýchodní části místnosti 1.03. byl 
také odkryt objekt oválného tvaru snad 
patřící dle charakteru nálezů do 13.  sto-
letí a  další objekt obsahující pouze zvíře-
cí kosti, špendlíky a  fragmentarizovaný 
skleněný džbán. V celé šíři místnosti 1.11. 
byla odhalena a následně dokumentovaná 
kamenná podlaha. Dále byla dokumen-
tována místnost 1.20. „černá kuchyně“ 
a  místnosti s  dalšími pozitivními archeo-
logickými situacemi.

Mgr. Hana Krasanovská, 

asistent výzkumu ZIP o. p. s.

stopy po těžbě grafi tu, navštívíme zaniklý 
důlní areál a seznámíme se s jeho historií. 
Návrat podél Otavy zpět do Horažďovic. 
Délka trasy kolem 30 km. Trasa je nenároč-
ná, mírně kopcovitá, z  poloviny pojedeme 
po asfaltu a  z  poloviny po nezpevněných 
cestách. Vhodné je trekingové nebo horské 
kolo. Vracíme se v odpoledních hodinách. 
V sobotu 9. května 2015 sraz v 9 hod. u ná-
draží v Horažďovicích 
Tentokrát vyrazíme po stopách těžby ura-
nu na vrch Želenov u  Damětic. Vyjedeme 
směrem na Horažďovice Předměstí – Hlu-
pín – Sedlo – Střelské Hoštice – Kladruby 
– Štěchovice – Volenice – Frymburk (pro-
hlídka pozůstatků hradu) – Damětice. Na 
úpatí vrchu Želenov se seznámíme s  his-
torií zdejší těžby uranu a  prohlédneme si 
bývalý hornický areál. Poté zamíříme do 
Nezamyslic, kde si zajdeme na oběd. 
Vracíme se přes Kejnice a Boubín. Tato tra-
sa již bude trochu náročnější, kopcovitější, 
ale vede v podstatě celá po silnicích. Délka 
trasy kolem 40 km. Vhodné je silniční, tre-
kingové nebo horské kolo. Návrat v  odpo-
ledních hodinách. 

Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu 
a  chování v  silničním provozu si každý 
„účastník zájezdu“ zodpovídá sám. 
V případě špatného počasí bude výlet o tý-
den odložen!
Bližší informace u Aleše Červeného tel. 732 
236 983, e-mail: cerveny@muzeumhd.cz

Ševčíkovy 
hudební večery 

Koncerty podpořil Plzeňský kraj

hotel Prácheň
pátek 10. 4. 2015 v 19.00 hodin
Šestý ročník Ševčíkových hudebních 
večerů zahájíme týden po Velikonocích 
koncertem pětice mladých mužů, členů 
dechové sekce Pražské komorní fi lharmo-
nie (PKF, Prague Philharmonia). Decho-
vé kvinteto PKF spolupracuje s  Českým 
rozhlasem a s Českou televizí, koncertuje 

místnost 1.03

místnost 1.031.03 jižní řez místností
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doma i v zahraničí, jeho členové jsou lau-
reáty mnoha interpretačních soutěží.
Koncert je sestaven z  děl velkých světo-
vých autorů; posluchačově uchu však 
nebudou témata skladeb úplně neznámá. 
O to těžší úlohu budou mít mladí umělci, 
aby přesvědčili publikum o svém umu při 
provádění skladeb. Koncert je provázen 
zasvěceným, přesto však velmi bezpro-
středním a  milým komentářem rodáka 
z jihočeských Netolic – hobojisty Vladisla-
va Borovky. Vedle něj usedne fl étnista Jiří 
Ševčík (vášnivý fotbalista klubu Amfora), 
klarinetista Jan Brabec (milovník všech 
novinek z oblasti audio techniky), fagotis-
ta Václav Führbach (v soukromí hraje rád 
na harmoniku a  pečuje o  zahradu) a  hor-
nista Jan Musil (ve volném čase se věnuje 
paraglidingu). 
Na počátku koncertu zazní úprava zná-
mého Mozartova Divertimenta B dur, ná-
sleduje skladba francouzského skladatele 
20. století J. Iberta Trois pieces bréves, 
dále malebná suita D. Milhauda Krb krále 
René a na závěr koncertu temperamentní 
Staré maďarské tance F. Farkase. Věříme, 
že po virtuózních výkonech si publikum 
vyžádá i  přídavky, při kterých se umělci 
blýsknou sólovými maličkostmi světových 
skladatelů.
Koncert velmi doporučujeme rodičům 
s  dětmi – nejen pro zábavný repertoár 
koncertu doprovázený výmluvným a vtip-
ným výkladem, ale též pro pestré obsazení 
kvinteta, ve kterém může hra na jednotli-
vé nástroje inspirovat leckteré dítko k pěs-
tování ušlechtilých zájmů.
Vstupné 100  Kč, zlevněné vstupné 50  Kč 
(pro děti, studenty, důchodce a rodiče na 
rodičovské dovolené), rezervace vstupe-
nek možná na mobilu 603 229 559. Těšíme 
se na setkání s Vámi v novém ročníku Šev-
číkových hudebních večerů.
za občanské sdružení 
Hudba bez hranic, o. s.

Ing. Jitka Kutišová

Foto z předání ocenění

Z RADNICE 

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE 
23. 2. 2015
– odkládá rozhodnutí týkající se odprodeje 
dílu „a“ o  výměře 8 m2 odděleného z  p. č. 
1153/4 a sloučeného do p. č. 1148/27 v k. ú. 
Horažďovice z důvodu ujištění plnění a plat-
nosti smlouvy o podmínkách zřízení stavby 
na pozemku č. 2706/4 v k. ú. Horažďovice 
– v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 
Sb. schvaluje dotační program Podpora 
volnočasových aktivit a  podpora činnosti 
neziskových organizací v roce 2015
– jmenuje Mgr. Ivu Košatkovou vedoucí or-
ganizační složky Městské muzeum Horaž-
ďovice s platností od 1. 3. 2015
– schvaluje dohodu o  ukončení nájemní 
smlouvy uzavřené dne 21. 4. 2008 mezi 

městem Horažďovice a  nájemcem Šuma-
řina, o. s., Palackého 871, Horažďovice, na 
pronájem pozemků ve VKP Obora
– rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče BRICK-STAV CZ, a. s., Vráto 101, 
České Budějovice, IČ: 26098377 na realiza-
ci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Kulturní dům Horažďovice 
– zateplení objektu, výměna oken a  dveří“ 
s nabídkovou cenou 9 836 174 Kč bez DPH 
a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE 
16. 3. 2015
– ve věci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památ-
kových zón pro rok 2015:
• bere na vědomí Rozpis státní fi nanční 
podpory v Programu s fi nanční kvótou pro 
město Horažďovice ve výši 400 000 Kč
• souhlasí s  užitím fi nanční podpory na 
akci Městské opevnění Horažďovice – Praž-
ská (Červená) brána
– souhlasí s výší vstupného na Velikonoční 
koncert dne 3. 4. 2015 v ceně 100 Kč/dospě-
lí, 50 Kč/děti do 12 let
– v  záležitosti 32. Západočeské oblastní 
přehlídky amatérského divadla ve dnech 9.–
15.  3. 2015 schvaluje dotaci ve výši 15 000 
Kč z rozpočtu města
– rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče STAFIS-KT, s. r. o., Pačejov-ná-
draží 74, Horažďovice, IČO: 25219090, na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávky – výběr dodavatele vnitřního 
vybavení interiéru akce: „Prácheňské mari-
onety – oživlá lidová kultura“ s nabídkovou 
cenou 719 901 Kč bez DPH a schvaluje pří-
slušnou smlouvu o dílo 
– schvaluje zařazení do fi nančního plá-
nu pro rok 2015 příspěvkové organizace 
ZŠ  Komenského a  ZŠ Blatenská pořízení 
interaktivní tabule

Výběr bodů z jednání rady města.

Kompletní usnesení z  jednání rady města 

je zveřejněno na adrese http://www.muho-

razdovice.cz/muhd/rada.asp

Instalace rychlostních 
radarů ve městě
Prevence je soustava opatření, která mají 
předcházet nějakému nežádoucímu jevu 
a  jedním z  důvodů, proč se orientovat na 
prevenci, je fakt, že represe je velmi neob-
líbená forma výchovy společnosti, a  také 
proto, že nejméně nás stojí přestupky 
a trestné činy, které se nikdy nestanou!
Jedním z  úkolů veřejné správy je zajistit 
bezpečnost občanů, a  proto město Ho-
ražďovice v úzké spolupráci a s převážnou 
podporou Plzeňského kraje v rámci dota-
ce pořídilo tři digitální informační tabule 
pro měření rychlosti (rychlostní radary) 
nebo tzv. preventivně-výchovné ukazatele 

SPORT

Sportovním králem 
na jihu Plzeňska je 
silák Vachulka
Silový trojbojař Ing. Jan Vachulka, Ph.D., 
z Boubína, soutěžící za TJ Dobřany, se stal ví-
tězem ankety nejúspěšnější sportovec jižního 
Plzeňska za rok 2014 za tyto skvělé výkony:
1. místo na Mistrovství ČR v  klasickém 
(RAW) silovém trojboji s  mezinárodní 
účastí Frýdlant v Čechách 2014
1. místo na Mistrovství Čech v  silovém 
trojboji mužů Třeboň 2014
1. místo na Mistrovství Čech v klasickém 
(RAW) trojboji mužů Sokolov 2014
Závodník je držitelem národního rekordu 
ve své kategorii. Ocenění, kterého Honza 
Vachulka dosáhl, je chloubou nejen jižního 
Plzeňska, ale i Horažďovicka, kde žije. Pře-
jeme hodně dalších úspěchů!!!

Sportovci TJ Dobřany
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rychlosti projíždějících vozidel.
Nové rychlostní radary jsou umístěny na 
příjezdech do města, a to konkrétně na ulici 
Komenského na příjezdu od Klatovy a  Su-
šice, na ulici Plzeňská na příjezdu od Plzně 
a na ulici Strakonická ve směru od Strakonic. 
Rychlostní radary budou permanentně mo-
nitorovat rychlost projíždějících motorových 
vozidel. Navíc rychlostní radar v  ulici Ko-
menského je ještě navíc vybaven meteorolo-
gickou stanicí s přenosem dat na SÚS Plzeň.
Řidiči vozidla, kteří přijíždějí do města po 
uvedených komunikacích, jsou radarem 
informováni o  okamžité rychlosti svého 
vozidla. Při překroční stanoveného limitu 
(50 km/hod. + 3 km/hod.) jsou upozorněni 
na nedodržení stanovené rychlosti na po-
zemní komunikaci a  toto je chápáno jako 
významná informace pro řidiče pro snížení 
rychlosti při průjezdu městem. Do budouc-
nosti se připravuje datové statistické vyhod-
nocování zaznamenaných průjezdů všech 
vozidel v  měřeném úseku komunikace, 
včetně měření rychlosti pro případné účely 
správního řízení při spáchání přestupku.
„Od tohoto kroku očekáváme zvýšení bez-
pečnosti silničního provozu na hlavních ko-
munikacích procházejících městem Horaž-
ďovice. Na zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu ve městě a okolí též úzce spolupra-
cujeme s  PČR, Dopravním inspektorátem 
Územního odboru Klatovy.“ sdělil starosta 
města Horažďovice Ing. Michael Forman.
Bezpečnost, OUI a krizové řízení Městský úřad 

Horažďovice, Městská policie Horažďovice

Městská policie 
Horažďovice informuje
V poslední době byly v našem městě zazna-
menány případy tzv. „sprejerství“, kdy byly 
fasády budov neznámými pachateli poma-
lovány a  popsány barvou. V  těchto přípa-
dech se jedná o naplnění skutkové podstaty 
trestného činu poškození cizí věci, a to bez 
ohledu na výši způsobené škody. 
Městská policie zvýší svoji kontrolní čin-
nost v ohrožených lokalitách města a bude 
se co nejvíce podílet na eliminaci této 
trestné činnosti, a  to i  za využití technic-
kých zařízení jako jsou fotopasti apod.

Městská policie Horažďovice

Upozornění
Upozorňujeme občany, že 31. 3. 2015 kon-
čí splatnost místního poplatku ze psů za 
rok 2015 a místního poplatku z odpadu za 
1.  pololetí roku 2015. Dle obecně závazné 
vyhlášky č. 4/2012 činí poplatek z odpadu 
na letošní rok 600 Kč/osobu/rok. 
Poplatky je možno zaplatit hotově v  po-
kladně MěÚ v  přízemí budovy radnice 
v  úředních dnech pondělí, středa 7.30–11 
a  12–16 hod. a  pátek 7.30–11 hod. nebo 
poštovní poukázkou, které byly rozesílány 
v průběhu měsíce března. Žádáme občany, 
kteří ještě nesplnili tuto povinnost, aby tak 
urychleně učinili. Včas nezaplacené po-
platky mohou být dle platné vyhlášky zvý-
šeny až na trojnásobek.
Rovněž vyzýváme držitele psů, kteří dosud 
nesplnili ohlašovací povinnost a  nepřihlá-
sili psy do evidence městského úřadu, aby 
tak provedli. Toto nesplnění ohlašovací po-
vinnosti může znamenat uložení sankce dle 
Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád – po-
řádkové pokuty až do výše 50 000 Kč.

Havránková Dana, fi nanční odbor

Přehled počtu občanů 
ČR s trvalým pobytem 
v Horažďovicích 

k 31. 12. rok: 2014 z toho děti do 15 let

Babín 63 11 

Boubín 93 14 

Horažďovice 4 742 788

Horažďovická 

Lhota

82 13 

Komušín 94 19 

Svaté Pole 53 8 

Třebomyslice  155 12 

Veřechov 117 15 

celkem 5 399 880

r. 2014: 
z toho mužů: 2 589
žen:  2 810

ve věku do 15 let: 880 
ve věku 16 – 30 let:  862 
ve věku 31 – 40 let: 787
ve věku 41 – 50 let: 726
ve věku 51 – 60 let: 741
ve věku 61 let a více:  1 403

Počet obyvatel v r. 2014 
přistěhovaných  71 
odstěhovaných 118 

Počet změn trvalého pobytu 
v rámci Horažďovic  133

Počet úmrtí v r. 2014  76 

Počet narozených v r. 2014  52 
(30 děvčat, 22 chlapců)

Nejčastěji dávaná jména narozeným dětem 
v r. 2014:
Chlapci: 
Lukáš (3), Dominik (2), Josef (2), Václav (2)
Děvčata: 
Eliška (2), Jana (2), Kristina (2), Nela (2)

Počet sňatků uzavřenýchv matričním ob-
vodu Horažďovice v r. 2014: 37

Správní odbor MěÚ Horažďovice 
Jitka Stulíková

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

  Po, St, Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
  Út, Èt 8.00-12.00, 12.30-16.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
   3. TÝDEN V DUBNU

  20. 4. - 24. 4 . 2015
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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velmi těší. Tentokrát nám četly z knihy Miloše 
Kratochvíla „Fanfárie“. Veselé příběhy skřít-
ka Františka a jeho přátel ožívaly v babičkov-
ském předčítání a fantazii dětí. Touto cestou 
ještě jednou mnohokrát děkujeme všem 
ochotným babičkám a také Městské knihovně 
v  Horažďovicích, že nám kouzelně zpestřila 
předjarní čas.
Dalším z  „bodů“ na našem seznamu „Jak si 
zkrátit dlouhé čekání na jaro“ byly Jarní tvo-
řivé dílny, spojené se dnem otevřených dveří, 
v němž jsme uvítali i budoucí nové školáčky. 
Školka byla více než obvykle plná cvrkotu 
a pilné práce, která přinesla kýžené výsledky, 
nejen v  podobě krásných dekorací, ale také 
spokojených úsměvů a  patřičné hrdostí nad 
vlastními výtvory. 
A  co nás ještě do konce měsíce čeká? Jedna 
velká událost nejen pro naši školku, ale i pro 
nové školkáčky a tou bude zápis do naší ma-
teřinky pro nový školní rok 2015–2016. Dále 
stáže v rámci projektu „S Mrkvičkou na zku-
šenou“, který je fi nancován z  Operačního 
programu EU Vzdělávání pro konkurence-

Upozorňujeme zájemce o  získání zvýhod-
něných úvěrů  z fondu rozvoje bydlení Města 
Horažďovice na zvelebení obytných budov 
nebo bytů, že město vyhlásilo 24.  března 
2015 výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejně-
ny na úřední desce a na internetových strán-
kách města na adrese: 

Druh Název/účel Splatnost Úrok p.a. Max. výše úvěru

01 Obnova střechy (krytina+konstrukce) 5 let 1 % 100 tis. Kč

02 Zřízení elektrického, plynového nebo jiného ekologického topení 4 roky 1 % 60 tis. Kč

03 Zřízení čistírny odpad. vod nebo jiný ekolog. způsob likvidace 4 roky 1 % 60 tis. Kč

04 Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby s omezenou pohybovou schopností a orientací pohybu 5 let 1 % 80 tis. Kč

05 Obnova fasády včetně klempířských prvků domů starších 10 let 5 let 1 % 100 tis. Kč

06 Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let 4 roky 1 % 80 tis. Kč 1 byt

07 Výměna vnějších dveří u domů a výměna oken 4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

08 Rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, vody, kanalizace a ústředního topení 4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

09 Stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova sociálního zařízení 4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

10 Dodatečná izolace domu staršího 10 let proti zemní vlhkosti 5 let 1,5 % 100 tis. Kč

11 Půdní vestavba bytu nebo zřízení byt. jednotky z nebytových prostor 8 let 2% 150 tis. Kč

12 Vestavba bytu ve stávajícím domě 8 let 2 % 150 tis. Kč

13 Nástavba bytu na stávající dům 8 let 2 % 200 tis. Kč

http://www.muhorazdovice.cz/muhd/
Žádost o  úvěr se podává na závazném for-
muláři, který je k  dispozici na Finančním 
odboru města Horažďovice (číslo tel. 371 
430 550) nebo na internetových stránkách 
města ve složce formuláře pro podání – od-
bor fi nanční. 
Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze 

Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
poskytnout úvěr v  kombinaci titulů 05+06 
na jeden objekt. U  titulů 01 a  05 v  případě 
obnovy bytového domu – nemovité kulturní 
památky – může být maximální výše úvěru 
a doba splatnosti až dvojnásobná
Lhůta pro podání žádostí končí dne 28. dub-
na 2015 v 11 hod.
Ing. Marie Velková, vedoucí fi nančního odboru

ŠKOLY

Křesťanská 
mateřská škola
Přestože za okny naší školky se ještě zima s ja-
rem o vládu přetahují, uvnitř mezi námi už jaro 
vítězí na plné čáře. Hrajeme si s názvy květin, 
které na jaře vykvétají, kreslíme si je a zdobí-
me jimi školku. Připomněli jsme si mláďátka, 
jež se už co nevidět narodí domácím zvířatům. 
Podnikáme „batůžkové“ výšlapy do okolí Ho-
ražďovic – sledujeme probouzející se přírodu 
„in natura“ – posloucháme zpěv ptáků, po-
znáváme první jarní rostlinky, učíme se, jak se 
máme v přírodě chovat, abychom jí neublížili. 
Navštěvujeme zvířátka v přírodovědné stani-
ci. Zkrátka, děláme vše pro to, abychom na to 
pravé jaro byli důkladně připraveni. Také na-
vštěvujeme klášter a sestru Ancillu s progra-
mem Velikonoce – svátky nového života – kde 
se učíme vnímat svou vlastní hodnotu, učit se 
být samostatnou svobodnou bytostí. Radovat 
se ze všeho, co nás v životě potká.
Nesmíme zapomenout na návštěvu „pohád-
kových babiček“, na něž se naše děti vždy 

schopnost, kdy nás navštíví další stážistky. 
Připomínáme, že naše škola je jedinou za Pl-
zeňský kraj, která může poskytovat stáže uči-
telům a učitelkám z okolních krajů pro oblast 
ekologické výchovy z praxe mateřských škol. 
Tečkou na závěr bude odemykání naší krásné 
zahrady. Ale o tom všem až příště. A kdybyste 
náhodou nevěděli, jak na to jaro, pak vězte, že:
„Udělat jaro dá velikou práci.
Zařídit, aby na jaře zpívali ptáci.
Postavit na stráni domečky šnečí.
Promluvit k motýlům motýlí řečí.
Rozvonět třešeň, jabloň i hrušku.
Udělat jaro dá velikou fušku.“ 
A  k  blížícím se velikonočním svátkům vám 
všem přejeme klid, pohodu, radost, Boží po-
žehnání a velikonoční poselství pro každého…
Za křesťanskou mateřskou školu

Mgr. Alena Průchová a Lucie Listopadová

PODĚKOVÁNÍ

Křesťanská mateřská škola Horažďovice
děkuje manželům Pavle a Jiřímu Vašků 
za dar v  podobě překrásného vánočního 
betlému. Paní Pavla jej s láskou shromaž-
ďovala více jak 20 let.
Slovy paní Pavly: „Ze srdce dávám pro děti 
BETLÉM, který když se znovu sestaví, zase 
rozzáří další oči dětí i  dospělých na další 
a další Vánoce… Budu ráda, i Jiří, když se 
vám povede znovu betlém oživit.“
Jiřímu děkujeme také za překrásné fotore-
portáže z akcí školy.
Přejeme oběma dobré zdraví a  vzkazuje-
me: „Máme Vás rádi.“
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Mateřská škola 
Na Paloučku
JARO NA PALOUČKU

Paní Zima už je ve své vládě téměř oslabe-
ná a  my jsme v  naší školce přivítali jaro. 
Na Paloučku se také mnohé událo. Na 
začátku tohoto školního roku jsme oteví-
rali novou třídu. Tato třída se odlišuje od 

ostatních svými netradičními prostory 
a  hlavně tím, že je pro menší počet dětí. 
Z toho důvodu jsme v ní „zabydleli“ naše 
nejmenší předškoláčky. V  současné době 
je třída již plně zajetá do svých kolejí, 
z  malých předškoláčků jsou děti, které se 
sžily s  určitým stylem pobytu v  mateřské 
škole. Děkujeme rodičům za bezvadnou 
spolupráci, trpělivost a  hlavně bezpro-
střední komunikaci. Právě s pomocí rodi-
čů jsme odhalovali nové možnosti provozu 
třídy. Máme za sebou zápis nových dětí. 
Ten nám pomůže vyřešit, jaké děti budou 
navštěvovat naši třídu Sluníčka.
Kdo se zajímá o naši školku Na Paloučku, 
ten ví, že jednou z  našich priorit je práce 
s dětskou literaturou. V loňském roce pro-
běhla ve spolupráci s městskou knihovnou 
akce Babičky čtou dětem. Toto čtení pohá-
dek před odpočinkem dětí po obědě mělo 
velký ohlas, proto jsme rádi přijali nabíd-
ku městské knihovny ve čtení pokračovat. 
Ve školce se sešly babičky – Boženka Salá-
ková, Ivanka Petrusová, Alča Podlešáková 
a  Marie Zajícová. Každý den se rozešly 
do „své“ třídy a  uspávaly děti přečteným 
příběhem. Patří jim poděkování. Chceme 
také poděkovat městské knihovně. Spo-
lupráce tvoří velkou část programu školy. 
Poděkování zaslouží rovněž vstřícnost 
k požadavkům učitelek při přípravě téma-
tických bloků.
V zimě jsme Na Paloučku nelenili, máme za 
sebou mnoho krásných okamžiků. S jarem 
přichází mnoho nového, a tak se už těšíme.
Přejeme všem krásné jarní chvíle.

M. Sládková

ZŠ Komenského
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 
NA „STARÉ ŠKOLE“!

Letos již podruhé nacvičily děti z  Třebo-
myslic, Horažďovické Lhoty a  Horažďovic 
divadelní představení, které premiérově 
sehrály ve vánočním období v  sále restau-
race v  Třebomyslicích. Naše škola měla 
opět to štěstí, že opakování hry „Ať žijí 
duchové“ se opět konalo v tělocvičně, a tak 
jsme v pohodlí „domova“ mohli tleskat po 
zdařilém představení všem hercům i jejich 
režisérkám Marušce Makovcové a  Míše 
Heřmanové. Spolu s  námi se na komedii 
přišla podívat také celá MŠ Na Paloučku, 
jejíž děti si prý písničky z muzikálu zpívaly 
ještě dlouho po skončení pohádky. 
Opět se ukázalo, že pokud se dá dohroma-
dy parta dětí, které si pod palec vezmou 
šikovné „ šéfky“, dají se udělat velké věci. 
Všem hercům i Marušce a Míše gratuluje-
me, děkujeme za skvělý výkon a  těšíme se 
na další rok. 

ZŠ Komenského Horažďovice, 
Jiřina Stichenwirthová

CESTA DO PRAVĚKU 

Ve středu 11. 3. 2015 se na naší základní 
škole uskutečnila přednáška s názvem Ces-
ta do pravěku.

Úvodní část byla věnována evoluci člověka. 
Přednášející mluvila o tom, jak se liší Homo 
sapiens sapiens (člověk moderní) od druhu 
Homo habilis (člověk zručný). Lišíme se 
třeba tím, že máme bradu, méně chlupů po 
těle, jinou kapacitu mozku.
Dále jsme se dozvěděli o tom, jaké používa-
li pravěcí lidé zbraně. Na lov si s sebou brali 
většinou kopí, pěstní klín pak používali při 
porcování
masa, čištění kůží a  jejich řezání. Zbraně 
vyráběli z  opracovaných kamenů, proto 
doba kamenná, a  ze dřeva. Pak je svazo-
vali k sobě pásky z kůže, tím způsobem se 
dá vyrobit například oštěp. V  době ledové 
lovili mamuty, ale ne do vykopaných a  za-
krytých jam. Kořistí se v pravěku mohl stát 
i  smilodon, což byla šavlozubá kočkovitá 
šelma. Lov byl možný jedině zblízka, pro-

tože neměli luky ani nic podobného. Mohli 
však házet kopí.
Žáci měli možnost si vyzkoušet, jak si teh-
dejší lovci vyráběli boty. Dostali kus kůže 
a provazu, ze kterých mohli botu zhotovit. 
V soutěži pohlaví zvítězili chlapci, ale i dív-
ky se snažily.
Pořadatelé přednášky přivezli maketu teh-
dejšího obydlí. Bylo vytvořeno z  mamutích 
klů upevněných do země, které byly nahoře 
svázány lanem. Tuto kostru pokryli lovci kůží.
Již tenkrát znali výrobu keramiky. Používali 
hlínu i na amulety a sošky. Nejznámější soš-
kou u nás je soška ženy – Věstonická venuše.
Na přednášce byly vystaveny dvě její kopie. 
Na této sošce, která má velmi vysokou hod-
notu, byly nalezeny otisky prstů dítěte.
Dalším unikátem, s nímž jsme se seznámili, 
je jeskyně Lascaux ve Francii. Stěny i strop 
jsou pomalovány obrazy zvířat. Sloužila 
k rituálním účelům. Objevily ji děti.
Na konci přednášky nám paní pověděla 
o  výrobě mouky. Zájemci si mohli mletí 
prosa na kamenném mlýnku zkusit.
Přednáška se nám líbila, chtěli bychom další.

Matěj Chlan, 7. A

KVALIFIKACE NA REPUBLIKOVÉ 
FINÁLE VE FLORBALU – STARŠÍ 
DÍVKY IV. KATEGORIE 

Ve čtvrtek 29. 1. se patnáct holek z našich 8. 
a 9. ročníků místo přebírání vysvědčení vy-
dalo do Plzně na svůj „zatím „nejdůležitější 
fl orbalový zápas.
Po vyhraném okresním i krajském kole do-
staly již podruhé v  historii naší školy mož-
nost poprat se o republikové fi nále, které se 
koná 27. 3. v  Kopřivnici. V  roce 2012 jsme 
tuto šanci měly poprvé a získaly jsme 2. mís-
to, čímž jsme se na republiku nedostaly. 
Tenkrát jsme nestačily na tým z  jihočeské 
Kaplice. Jejich „cvičená“ hráčka útočnice 
– ranařka – nám nasázela 14 gólů a nedala 
nám tím šanci. I přesto jsme byly na stříbr-
nou příčku pyšné a trénovaly jsme dál.
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Letos jsme byly připravené mnohem lépe 
a  naše šance byly mnohem větší. Vše jen 
záleželo na tom, jaký bude soupeř. Ranním 
vlakem jsme se vydaly do Plzně a v půl de-
sáté jsme sehrály první zápas se středočes-
kým Dolním Bousovem. Tady jsme měly 
jasnou převahu a rozdrtily jsme „ Dračice“ 
4:1. Dokázaly jsme uhrát i  2 minuty osla-
bení bez inkasovaného gólu hlavně díky 
skvělé obraně a  supergólmance Aničce 
Chalušové.
Druhý zápas byl ale o něčem jiném. Střetly 
jsme se s děvčaty z Týna nad Vltavou, které 
ovládly Jihočeský kraj. Zpočátku jsme jim 
stačily, ale v  průběhu utkání nám začaly 
docházet fyzické síly, jichž měly týnské hol-
ky více. A to rozhodlo o výsledku 4:2 v náš 
neprospěch. 
Po skončení utkání tekly slzy zklamání 
(i mně:-).. moc jsem našim holkám výhru 
přála), ale se ctí a  slušností jsme podaly 
soupeřkám ruku a popřály jsme jim štěstí 
na republice. Toto chování není na kaž-
dém turnaji pravidlem. Samy jsme se ně-
kolikrát přesvědčily, že ne každé družstvo 
dokáže zvládnout porážku. Na krajském 
kole nám nejmenované družstvo přálo za 
naše vítězství ebolu...
Po předání diplomů a  ocenění nejlepších 
hráček obou utkání, jimiž byly Eva Cha-
lušová a Bára Kopelentová, jsme se přesu-
nuly do Plazy, kde jsme rozpustily chmury 
v reji nakupování a u dobrého jídla. Domů 
jsme již s  veselou náladou dorazily ve ve-
černích hodinách. O  zábavu se cestou 
vlakem postarali naši dva fanoušci Adam 
Pena a  Jakub Chalupný, kteří nás během 
turnaje podporovali. Adamovi speciální 
dík za pomoc s  tréninky a  s  taktikou hry 
přímo na kvalifi kaci.
I když se nám nesplnil sen o republikovém 
fi nále, není důvod ke zklamání. Dívky si 
ještě během čtvrtečního nakupovacího 
odpoledne sehnaly další výbavu na fl orbal 
a nevykřikovaly, že s fl orbalem končí. Ses-
try Chalušovy již teď dostaly nabídku hrát 
v  plzeňském oddílu a  věřím, že ji využijí. 
Dalším dívkám devátých ročníků budu dr-
žet palce, aby na jejich středních školách 
měly možnost hrát dál a rozvíjet se. 
Osobně považuji náš úspěch za svou ži-
votní výhru, protože tohle jsem ani ve snu 
nečekala. Už ten večer, když jsme se vrátily 
domů z Plzně, jsem si namalovala a naplá-
novala sestavy na příští rok. Máme plno 
zkušeností a  víme, v  čem se máme zlep-
šovat. Budeme pilně trénovat, abychom 
v příštím roce byly opět úspěšné.
Celému týmu starších dívek velice děkuji za 
jejich dřinu a snahu, hlavně ale za skvělou 
reprezentaci ZŠ Komenského a  též celého 
města Horažďovice.
Holky, děkuji a mám vás ráda!!!

Jiřina Stichenwirthová, Centrum sportu 
při ZŠ Komenského Horažďovice

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2015

A už je to tady, sobota 28. února a my, žáci 
sedmých i dalších ročníků, vyrážíme na ly-
žařský kurz směr Zadov. Každý den jsme 
zdokonalovali své schopnosti nejen na sjez-
dovkách, snowboardech, ale i na běžkách. 

Sněhové podmínky byly skvělé. Vše se 
konalo pod odborným dohledem instruk-
torů a učitelů. Po celodenním sportu jsme 
utužovali přátelské vztahy se žáky ZŠ Bla-
tenská a ZŠ Chanovice. Při komedii Deník 
malého poseroutky jsme se hodně zasmáli. 
Velký úspěch měla opět závěrečná diskoté-
ka. Letos byl lyžařský výcvik prostě super. 
A už se těšíme na příští rok. 

Lada Kašová, 7. B, 
ZŠ Komenského Horažďovice

OKRSKOVÉ KOLO 
V PŘEHAZOVANÉ SUŠICE

Ve čtvrtek 12. 3. jsme jeli vlakem do Suši-
ce na soutěž v přehazované. Po cestě jsme 
byli všichni nervózní. Když jsme přijeli, 
převlékli jsme se a šli na nástup. Na soutěž 
přijelo šest škol – Masarykova, Lerchova, 
Hartmanice, Velhartice, Horažďovice Bla-
tenská a Horažďovice Komenského. Druž-

stva byla rozdělena na tři skupiny – dívky, 
kluci a  smíšenky. Hráli jsme dobře. Naše 
škola získala jeden postup do okresního 
kola – smíšené družstvo. Dívky skončily 
na 3. místě, postoupit ale nemohly, proto-
že postupovala jen první dvě družstva. My 
kluci jsme byli také třetí. Po skončení jsme 
měli čas do odjezdu autobusu. Došli jsme si 
na náměstí pro něco dobrého. Potom nás 
autobus dovezl na vlakové nádraží a  jeli 
jsme zpět vlakem do Horažďovic. Jízdu vla-
kem jsme si náležitě užili. Jsme velmi pyšní 
na smíšené družstvo, které postupuje do 
Klatov, a přejeme mu štěstí ve hře. 

Jan Lád, 5. B

ZŠ Blatenská

ZÁBAVA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Letošní zima – „nezima“ s  minimem sně-
hové nadílky nám mnoho těch pravých 
zimních radovánek nepřinesla. V naší dru-
žině jsme se však vůbec nenudili. Užili jsme 
si na dvou velkých společných akcích.
Koncem ledna jsme v tělocvičně uspořádali 
8. zimní olympijské hry. V  pěti zábavných 
soutěžích proti sobě nastoupili závodníci 
z 1., 2. a 3. oddělení. Poměřovali síly v „tra-
dičních“ zimních disciplínách – jízda ve 
„šmoulím“ bobu, slalom na papírových 
lyžích, krasobruslařské kreace, zručnost 
s hokejkou a hod „sněhovou“ koulí. 
Po sečtení bodů bylo jasno – vítězové 
z 3. oddělení obdrželi zlatou medaili, spor-
tovci z 1. oddělení obsadili stříbrnou příčku 
a borci z 2. oddělení brali bronz. Na všech-
ny závodníky čekala i sladká odměna.
Koncem února, u  příležitosti tradice ma-
sopustu, jsme uspořádali maškarní bál. 
Společně jsme si vyrobili škrabošky, doma 
nám maminky nachystaly převleky a veselí 
mohlo začít.
Po úvodní promenádě masek jsme si zasou-
těžili. Vzpomněli jsme si na pohádku o Zla-
tovlásce a  přetahovali jsme se o  její „zlaté 
vlasy“. Všichni soutěžící byli odměněni slad-
kostí. Pak následoval nácvik veselého taneč-
ku, při kterém jsme si protáhli celé tělo.
Po společné části programu vypukla vol-
ná zábava s  hudbou, zpěvem a  tancem. 
Abychom měli dostatek sil, dopřávali jsme 
si dobroty, které nám připravily naše ma-
minky. Zábavu jsme si zpestřovali různými 
hrami – židlovaná, tanec s  míčkem, nafu-
kování balonků.
A  pak utichla hudba a  veselí, zmizeli ča-
rodějové, rytíři, mušketýři a  princezny, 
vznešené dámy, vojáci i  sportovci, zvířát-
ka a  víly, pračlověk, strašidla, kostlivci, 
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kašpárci i šaškové. Taneční sál se proměnil 
zpět ve třídu školní družiny, místo rozja-
řených masek zde byly opět známé tváře 
našich kamarádů a byl čas jít domů. AHOJ, 
MASOPUSTE, zase napřesrok. 
Fotografi e z  obou akcí si můžete prohléd-
nout na stránkách naší školy.

Radka Šperlíková, vychovatelka

MALÍ NADĚJNÍ RECITÁTOŘI

Ve středu 11. 3. 2015 proběhlo v Domě dětí 
a  mládeže v  Horažďovicích okrskové kolo 
recitační soutěže. Naši školu reprezen-
tovalo ve čtyřech kategoriích osm žáků. 
Z prvního stupně recitovalo šest odvážliv-
ců, z druhého stupně pouze dvě dívky. Pře-
kvapilo nás, kolik nadaných recitátorů je na 
našich školách. Zejména ve druhé kategorii 
4. a 5. tříd byla konkurence velmi silná a už 
takhle malí školáci si vybírali delší texty 
z  prózy. Přesto i  naši žáci byli úspěšní. Ve 
druhé kategorii získala Anička Arnoldová 
krásné 2. místo a postoupila dále do okres-
ního kola, jako náhradnice byla vybrána 
Alenka Karásková, žákyně 5. třídy. Ve 
čtvrté kategorii obsadila nádherné 1. místo 
Šárka Chroustová, která naši školu repre-
zentovala v Klatovech již v minulých letech. 
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou re-
prezentaci, vítězům blahopřejeme a přeje-
me mnoho úspěchů v dalším kole.

Mgr. Petra Jánská

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 
NA ZADOVĚ – 2015

Letošní lyžařský výcvik proběhl v  podob-
ném termínu jako ten loňský, jen s týdenním 
předstihem. Na rozdíl od loňského roku byly 
ovšem výrazně lepší sněhové podmínky, 
a tak se mohlo jezdit na sjezdovkách, snow-
boardu i  běžkách. Místo kurzu bylo stejné 
jako loni a předloni – horská chata Cihelny 
na Zadově, kde jsou dobré podmínky pro 
běžecké i  sjezdové lyžování, a  proto si žáci 
mohli kurz náležitě užít.
Kurzu se zúčastnilo nakonec 31 dětí, z toho 
bylo 24 žáků ze sedmých tříd a prázdná mís-
ta doplnilo 7 žáků z osmých a devátých roč-
níků. Lyžařů a nelyžařů bylo zhruba stejně, 
8 žáků se zdokonalovalo na snowboardu. 
Snowboardový výcvik vedl tentokrát in-

ZUŠ Horažďovice
Březen je v naší škole ve znamení třídních 
přehrávek. Nejinak tomu bylo i v roce letoš-
ním. Většina tříd si svá vystoupení pro ro-
diče připravuje právě v tomto období. Na-
pilno měli také žáci literárně-dramatického 
oboru, kteří se zúčastnili několika akcí. 
Vybraní žáci se zúčastnili okrskového kola 
recitační soutěže, která se konala tradičně 
v sále DDM v Horažďovicích. Za dobrou re-
prezentaci školy děkuji všem zúčastněným.
Velmi zajímavou akci jsme naplánovali pro 
žáky výtvarného oboru. Ve svých hodinách, 
pod vedením zkušené lektorky, absolvovali 
kurz techniky tiffany (vitráže). Vyrobili si 
ozdobu a šperk se závěsem na krk. Všechny 
žáky práce velmi bavila a  domů si odnesli 
opravdu krásné výrobky. 
Také na duben máme pro vás připraveny za-
jímavé akce. Již v pátek, 3. dubna, se v hote-
lu Prácheň uskuteční od 19 hodin koncert 
našich souborů s Pražským komorním tri-

struktor Jan Kovář, jenž na poslední chvíli 
vystřídal Jiřího Járu, který byl v  minulých 
dvou letech, ale tentokrát před odjezdem 
bohužel onemocněl. Nicméně pan Kovář se 
úkolu zhostil se ctí a dětem se věnoval pocti-
vě a naplno, a tak probíhal i snowboardový 
výcvik bez větších problémů. Jinak, co se 
týká sjezdového i běžeckého lyžování, se spl-
nilo vše, co se mělo, a myslím si, že se všich-
ni na lyžích něco nového naučili a zdokona-
lili se. Počasí nám také přálo, pouze jedno 
dopoledne pršelo, další dny byly příjemné, 
sněžilo i svítilo slunce. Naši žáci byli určitě 
spokojeni a lyžování si dosyta užili.
Chtěl bych také ocenit výbornou spolupráci 
s paní učitelkou Macounovou, která jela jako 
instruktorka a zároveň i jako zkušená zdra-
votnice. Naštěstí letos příliš práce neměla, 
děti se držely po zdravotní stránce až do 
konce kurzu. Přesto jsme se jednomu úrazu 
(vyhozenému ramenu) nevyhnuli. Bohužel, 
jak už to někdy bývá, stalo se to těsně před 
koncem závěrečného lyžování. Ani tento ne-
příjemný zážitek však nezměnil nic na tom, 
že kurz proběhl celkem v pohodě bez výraz-
nějších nezdarů a problémů. 
Věřím, že se všem zúčastněným líbilo a bu-
deme se těšit na další kurz v  příštím roce, 
který je předjednán v termínu od 28. 2.–4. 3. 
2016 na stejném místě. 
Výcvik probíhal podle osnov MŠMT. Plán 
LVK byl splněn.
Záznamy o  úrazech a  nemocech žáků byly 
vedeny Mgr. R. Macounovou ve zdravotním 
deníku. 

Mgr. Daniel Javorský, vedoucí LVK

em. Uměleckým vedoucím tohoto uskupe-
ní je pan Robert Pacourek, který mimo jiné 
vyučoval i na naší škole. Jste srdečně zváni 
na tuto výjimečnou událost. 
Na středu 29. dubna připravujeme dvojkon-
cert pro obyvatele obou DPS v Horažďovicích 
(tzn. Mayerova ulice a Palackého ulice). Tento 
dvojkoncert jsme absolvovali již v  loňském 
roce a věřím, že vzniká nová, krásná tradice. 
Na závěr vám všem přeji krásně prožité 
jarní měsíce a  žákům přeji hodně sil do 
závěrečných příprav na všechny akce ná-
sledujících týdnů a  měsíců. A  že jich ještě 
máme hodně před sebou. Věřím, že se na 
některých společně setkáme.

Mgr. Martin Petrus

SPOLKY 

Vážení přátelé 
sborového zpěvu
dovolte, abych vás seznámila s  naší činností 
v měsíci březnu. Kromě běžných zkoušek byla 
hlavní událostí valná hromada, která se kona-
la 6. března v  krásném prostředí restaurace 
Harmonie na Zářečí. 
Sešli jsme se v celkem pěkném počtu: z mo-
mentálních jednadvaceti činných zpěváků 
bylo přítomno 18 a z dvanácti neaktivních čle-
nů se zúčastnilo pět. Také nás přišel pozdravit 
pan starosta M. Forman, kterého jsme hned 
vyzvali, zda by neměl zájem chodit zpívat 
s námi. Bohužel nás odmítl slovy: „To raději 
nechtějte!“ Škoda – mužských hlasů máme 
jako šafránu. V  diskusi pak řekl, že podpora 
takovýchto spolků, jako je náš, je nutná, neboť 
tvoří nezaměnitelného ducha města. 
Průběh VH byl naprosto standardní. Kromě 
vyslechnutí si zprávy o hospodaření, zhodno-
cení minulého roku – který se nám mimořád-
ně povedl – a zprávy uměleckého vedoucího, 
pana S. Smitky, jsme se hlavně zabývali dvě-
ma tématy: plány na rok 2015 a stavem člen-
ské základny.
V roce 2015 momentálně počítáme s 12 kon-
certy, z nichž první je již avizovaný koncert 11. 
dubna v Praze na Loretě, a hned o týden poz-
ději budeme zpívat v Kulturním domě v Cha-
novicích. Vzhledem k  momentálnímu počtu 
zpěváků a běžné velikosti autobusu jsme po-
zvali na cestu do Prahy – spojenou s prohlíd-
kou Lorety – i  bývalé členy spolku, rodinné 
příslušníky a  přátele. Zatím máme ještě pár 
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volných míst pro případné další zájemce.
Pokud se týká členské základny, poděkovali 
jsme paní B. Salákové a panu S. Mazourovi, 
kteří oba ukončili aktivní činnost. Velký dík 
patří i panu J. Hořejšímu, který dodnes výraz-
ně pomáhá spolku v  oblasti propagace. Bo-
hatá diskuse se věnovala zejména problému, 
kde najít pár mladších zpěváků, kteří by po-
sílili a omladili naše řady. Vzhledem k tomu, 
že valná hromada uložila všem členům snahu 
a získání nových zpěváků, činím tak i já touto 
cestou a ptám se: „Nechcete mezi nás?“ Více 
informací na www.psprachen.cz

Za PS Prácheň Simona Sládková

Informační střípky 
z Místa pro všechny 
– Havlíčkovka: 
KLUB DOK PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Slušnej bazar v HD pokračuje

Letos se poprvé Klub Dok zúčastní veliko-
nočního jarmarku města Horažďovice, a to 
v  podobě Slušnýho bazaru v  HD. Těm, co 
neví, oč se jedná, připomínáme. Slušnej ba-
zar je projekt pod záštitou Diakonie Západ, 
který vymysleli a  úspěšně realizovali naši 
kolegové z  plzeňského Klubu Atom. My 
jsme jej do Horažďovic přinesli na konci 
roku 2013 a od té doby v něm pokračujeme. 
Projekt funguje velice jednoduše – finanční 
dárce se stává zároveň obdarovaným a  to 
v  podobě předmětů, oblečení, knih apod., 
které jsme nashromáždili díky všem těm, 
co nám je darovali v  rámci svých předvá-
nočních, povánočních, jarních či jiných 
úklidů. Výtěžek akce je věnován na aktivity 
či vybavení Klubu Dok pro děti a  mládež. 
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem 
těm, co nás podpořili či podpoří.
Pokud se vám myšlenka Slušnýho bazaru 
líbí, přijďte Klub Dok podpořit v  sobotu 

18. dubna od 8.30 do 12.00 hodin na zá-

mecké nádvoří. Jestliže se chcete účelně 
zbavit věcí, pro vás již nepotřebných, mů-
žete je nosit každý všední den do kavárny 
Havlíčkovka od 10.00 do 18.00 hod. 

Informace o Klubu DOK pro děti a mlá-

dež Diakonie Západ

Klub DOK pro děti a  mládež doprovází 
a podporuje děti a mládež v Horažďovicích 
při řešení obtížných i každodenních situací 
a zvyšuje jejich šance uspět v dalším životě. 
Z  celé řady cílů Klubu a  jeho pracovníků 
je třeba zmínit snahu předcházet vzniku 
rizikového chování, případně minimalizo-
vat jeho dopady prostřednictvím preven-
tivních činností anebo poskytovat zázemí 
a motivaci ke smysluplnému trávení volné-

ZAJÍMAVOSTI

Padesát let 
Horažďovické 
padesátky – 3. část
V únorové části vzpomínek na dějiny pocho-
du jsme došli k  jedenáctému ročníku, který 
ještě plně pořádala „první garda“ turistů. 
Hlavně organizační zajištění pochodu, sou-
visející s růstem počtu účastníků, nesmyslná 
administrativa při získávání dotací od vyšších 
orgánů svazu turistů a stárnutí základny od-
boru turistiky vedlo vedení odboru k nápadu 
spojit své síly s organizací SSM Horažďovice 
město. Pan učitel Šochman otevřeně říkal, že 
podle jeho představ ti, kteří se budou angažo-
vat v zajišťování pochodu, přejdou později do 
řad turistů. Za SSM jsem tehdy byl delegován 
jako „styčná spojka“ s turisty já a také jsem se 
o spolupráci snažil.
V krátké době se ale ukázalo, že cesta spolu-
práce povede jiným směrem. Za turisty byli 
určeni jako značkaři Standa Vaník a Ing. Ště-
pán Zdvořáček, kteří přistupovali k  výběru 
trasy již trochu jinak. Výběr tras už nebyl jen 
součástí turistických vycházek, jako dříve, 
ale díky znalostem okolí města, které měl Ing. 
Zdvořáček, a také z časových důvodů značka-
řů, se stával jednorázovější záležitostí něko-
lika víkendů, kdy Standa se Štěpánem trasy 
vybrali a prošli. Značení také pomáhali vojáci, 
kteří jim těsně před pochodem dali k dispozici 
gazíka a trasu značili místy až doslova z auta. 
Financování přešlo na organizaci SSM a mlá-
dežníci také zajišťovali pochod personálně. 
Daleko větší členská základna umožňovala, 

aby plně zajišťovali organizaci startu a  cíle 
pochodu a  hlavně aby mladí plně zajišťovali 
obsazení kontrol na trasách. Kontroly byly 
v  té době trendem, turistická ústředí je více-
méně ukládala. Později jsme od nich upou-
štěli s  tím, že pochod není závod a  kdo chce 
podvádět – a i s tím jsme se setkávali u trasy 
100 km – podvádět bude. Od 12. ročníku do-
šlo také k další významné změně, protože byla 
poprvé zavedena i trasa 15 km. Pochod tak byl 
přístupný i pro netrénované účastníky a jejich 
počty stále stoupaly. Vrcholu bylo dosaženo 
v roce 1980, který měl při 15. ročníku poprvé 
i trasu 100 km a účast byla 737 pěších turistů. 
Pochod měl až neskutečné zajištění, v  soko-
lovně spalo asi 50 účastníků, spojení kontrol 
zajišťovali vojáci s  vysílačkami, k  dispozici 
jsme měli gazíka na rozvoz kontrol. Perlič-
kou bylo, že obsluha vysílaček šla po pochodu 
rovnou do posádkového vězení, protože vo-
jáci využili relativní svobody a dali si více piv 
a spojení nebylo odpoledne funkční. Dvanác-
tým ročníkem také začala éra specielně k po-
chodu vyráběných skleniček. První si můžete 
prohlédnout na přiloženém snímku.
V dalších deseti ročnících běžel pochod v za-
běhnutých kolejích, účast kolísala hlavně po-
dle počasí ten který rok. Museli jsme řešit pro-
blémy s  dopravou, protože vojáci nesměli se 
svými vozidly vozit civilní osoby. Tehdy nám 
pomohli hasiči, kteří dali k dispozici svoji Avii 
na rozvoz čaje a kontrol. Velkým problémem 
také bylo získání povolení k tisku popisů tras 
v tiskárně v Klatovech, protože texty schvalo-
val kulturní odbor z ONV a např. jen zmínka 
o tom, že u kostelíka Na Zdouni u Hrádku je 
pohřben lidový spisovatel a FARÁŘ P. Pravda 
mi udělala velký problém s termínem tisku. 
Největší krizí prošel pochod po roce 1990. 
Tehdejší 25. ročník jsem organizoval z  Be-
rouna, kde jsem pracoval. Organizace SSM 
zanikly, takže finance nebyly a jediným (a ne-
dostatečným) zdrojem bylo startovné a  část 
nákladů jsem nakonec hradil z vlastní kapsy. 
Tehdy jsem opravdu nevěděl, jak dále. Zájem 
o  pochod upadal, otevřely se hranice a  kdo 
mohl, cestoval do zahraničí. A tehdy zapraco-
val patriotismus p. Ing. Šochmana ml., který 
řekl, že pochod padnout nenechá a s kamará-
dy pod hlavičkou „Ing. Josef Šochman s přá-
teli“ udržel pochod dalších pět let až do 30. 
ročníku i když šlo snad až o sisyfovskou práci, 
protože účast na pochodu spadla až ke 150 
účastníkům.
Tady končím třetí díl svého vzpomínání, příš-
tě už se dostaneme k současnosti a k pozván-
ce na letošní 50. ročník. Jen bych měl na závěr 
prosbu k pamětníkům. Z ročníků 26.–30. ne-
mám prakticky žádné materiály – pochodnic-
ké listy, diplomy apod. Najdete-li něco doma, 
prosím o  zapůjčení na výstavku, kterou by-
chom chtěli uspořádat při letošním ročníku 
pochodu. Cokoliv najdete, zaneste mi prosím 
do železářství. Děkuji.

Ing. Rudolf Dvořák

ho času a  realizaci vlastních aktivit. Klub 
DOK, který provozuje Diakonie Západ, 
může navštívit každý, primárně je určen 
pro děti a  mládež ve věku 6 až 20 let, a  to 
na adrese Havlíčkova 505, 340 01 Horaž-
ďovice.
Tato služba je financována z Individuálního 

projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeň-

ském kraji – 3. etapa“

KAVÁRNA

Rádi bychom vás informovali o změně ote-
vírací doby kavárny:
PO–ČT:  10.00–21.00 hod.
PÁ:    10.00–23.00
Svou návštěvou podpoříte zaměstnávání 
lidí znevýhodněných na trhu práce.

Bc. Miroslava Fialová za Havlíčkovku, 

kontakt: miroslava.fialova@diakonie.cz, 

tel.: 733 614 655
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HISTORIE HORAŽĎOVICKÝCH DOMŮ
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město 
DŮM ČP. 13

Na konci 16. století náležel dům Pavlovi 
Kořenskému z  Terešova a  jeho manželce 
Markétě z Dlouhé Vsi. V roce 1624 je dům, 
slove Kořenský po Evě Kořenské dceři Pavla 
Kořenského, šacován ve 100 kopách. Dům 
je po požáru v roce 1619 uváděn jako pustý, 
„toliko jeden sklep zůstal a vzádu zahrádka 
na dvořišti“. Majitel se o  dům nepřihlásil, 
a  tak připadl vrchnosti. V  roce 1634 pro-
dává dům, respektive spáleniště Kořenské, 
vrchnost František Karel Matyáš ze Štern-
berka Jiřímu Malívskému a manželce Anně 
za 70  kop. Dům prodáván skrze hejtmana 
panství Daniela Malkovského. Jiří Malívský 
kupuje rovněž od vrchnosti pole „slove mezi 
zídkami“ za 120 kop. 40 kop z  této částky 
je doplaceno prodejem „klisny turecké“. 
V  roce 1636 došlo k  porovnání mezi Jiřím 
Malívským a  Janem Heritesem, majitelem 

sousedního domu, čp. 14, o zeď, žlab a odtok 
dešťové vody v  domě „slove Kořenským“. 
Oba sousedící domy mají fi nancovat opravy 
společné zdi. „Žlab, kterýž jest pod tou zdí 
na rynk obrácen, ten má nahoře té zdi býti 
a z jedné i druhé střechy kápěje do téhož žla-
bu budou povinni vésti“. Oba sousedé mají 
společně fi nancovat případné navyšování 
dělící zdi „při maštalích až ke zdi městské“. 
V  roce 1639 je zmíněn Jiří Malívský jako 
hejtman panství Horažďovic. V  roce 1643 
sloužil jako trubač polní, jako trubač půso-
bil ještě před svojí hejtmanskou funkcí. Hrál 
tedy na tzv. polní trubku či polnici, mohl 
sloužit s  trubkou v  poli, tj. u  vojska. Také 
mohl hrát jako muzikant vrchnosti na zám-
ku, při městských slavnostech či při zpěvu 
literátů na kůru kostela. V  Horažďovicích 
vlastnil od roku 1628 ještě jeden dům ležící 
u Červené brány. V roce 1654 je v berní rule 

uváděna vdova Anna Malívská. Z  dobytka 
vlastnila v tomto roce 2 koně, 2 krávy, 3 ja-
lovice, 34 ovcí a  14 sviní a  hospodařila na 
46 strychách (korcích) polí, což je přibližně 
13 hektarů. V roce 1656 sepsána pozůstalost 
po zemřelém Jiřím Malívském mezi man-
želkou Annou a dětmi Benjaminem Vavřin-
cem a Dorotou Barborou, dále Magdalenou 
Ludmilou Peroltovou, Alžbětou Barborou 

Dům čp. 13 současný stav

KADEŘNICTVÍ 
Magdaléna Červenková

Od 23. března 2015 na nové adrese v nově 
otevřeném kadeřnictví 

Husovo náměstí 147, Horažďovice. 

Tel.: 603 952 690

Každá 6 návštěva – stříhání zdarma. 

Těším se na Vaši návštěvu.

PRODEJ
doma vykrmených

PRASAT
Možnost zabití a odvozu.

Info: 604 518 760

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Naše řady opustil dlouholetý člen, Zasloužilý hasič pan Ladislav Chaluš, držitel Řádu sv. Floriána, 
různých svazových vyznamenání a medailí. Čest jeho památce! Karel Halml
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Švobovou a  Fabiánem Šebestiánem Malív-
ským. Pozůstalá manželka Anna ujímá dům 
Kořenský. V roce 1679 prodávají dům „slo-
ve Kořenský“ nápadníci po Anně Malívské, 
urozená Dorota Kahabková z Prahy a Man-
dalena Peroltová z královského města Suši-

ce, Jiřímu Camillusovi, rodáku z Domažlic, 
za 400 kop. Dům ležící mezi domy Jana 
Kmocha a Voršily Heritesové. Jiří Camill pů-
sobil jako radní písař. V  roce 1724 prodává 
Jiřík Camill dům Františku Segovi, Alžbětě 
manželce a zároveň dceři své za 400 kop, le-
žící mezi domy Václava Heritesa a Linharta 
Tillera. Jiřík Camill s manželkou si vymiňují 
do své smrti světnici, stodolu, podkroví pro 
píci, marštal pro dobytek hovězí, též drobný 
a chalupu se zahradou na předměstí. Fran-
tišku Segovi dále postupují parkán při témž 
domě, pole u  Lorety a  louku u  Bílé vody. 
V roce 1762 prodává ovdovělá Alžběta Sego-
vá dům várečný na rynku spolu se stodolou 
a parkánem Jiřímu Poloufovi z Hartmanic za 
560 zlatých. V roce 1771 byl Jan Polouf obvi-
něn, že dováží do města společně s Josefem 
Kohoutem a  jeho synem cizí maso na úkor 
horažďovických řezníků. Jeho manželka Zu-
zana byla v  roce 1782 vyslýchána v  příčině 
žida Šalamouna Izáka obviněného z pašová-
ní. V roce 1801 prodáván dům právovárečný 
Zuzany Poloufové ve veřejné aukci Josefu 
Rábskému za 1799 zlatých 59 grošů. 

MgA. Jindřich Šlechta

Dům čp. 13 krátce před zbořením v  roce 
1958. Součástí fasády byla i nástěnná mal-
ba umístěná ve štukovém profilovém rámu 
s  motivem anděla strážce z  18. století, ar-
chiv městského muzea

Erb Kořenských z  Terešova, prvních dolo-
žených majitelů domu, Erbovník z  archivu 
Vratislavů z Mitrovic z konce 17. století

Prevence civilizačních chorob
Paralelní péče o zdraví /PPoZ/

Nové detašované pracoviště
Poradna biochemického zdraví: středa 14–16 hod. (nebo po dohodě jiný den a hodina). 

Budova obecního úřadu Hradešice – knihovna.
Vyšetření krve: středa 7–9hod. Biolab Klatovy

Telefonické objednání nutné: 606 674 572 Bezoušková Věra
Nebo na emailové adrese: vbezouskova@seznam.cz

Znáte výši svého HOMOCYSTEINU v krvi? Víte, že vysoká hladina homocysteinu 
má škodlivý vliv na Vaše zdraví, a způsobuje rozvinutí civilizačních chorob? 

Víte, že se těmto nemocem dá předejít, nebo je lze i odstranit?
Více informací o homocysteinu v knize „ Homocystein, klíč ke zdraví“ 

a „ Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví“, 
www.karelerben.cz, www.cestyksobe.cz (video s MUDr. Karlem Erbenem).

Případné dotazy zodpovím na výše uvedeném telefonním čísle a emailové adrese.

www.kominictví-roubal.cz KOMINICTVÍ tel. 727 939 808 

Základní jarní cenová nabídka pro rok 2015: za kontrolu spalinových cest dle nařízení vlády 91/2010 Sb.  

a vystavení protokolu za jeden průduch – 250 Kč + čištění jednoho průduchu spalinové cesty od 100 Kč
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INSTALATÉR – TOPENÁŘ 
Martin Bůžek

Provádíme:  

• montáže ústředního vytápění
• rozvody vody a kanalizace
• opravy a úpravy veškerých stávajících rozvodů
• kompletní rekonstrukce bytových jader atd.
Horažďovice

e-mail: martin.b41@volny.cz, tel.: 724 806 207

ZEDNICTVÍ Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování fasád, vyvložkování 

komínů ohebným nerez materiálem vč. stavebních úprav.

Tel: 725 763 582

Firma Interiéry a schodiště, s. r. o.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

Přípravář / technik pro výrobu nábytku 
min. vzdělání VOŠ
Obsluha CNC strojů
Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů 
na výrobu dřevěných výrobků
Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo a Anglii. 
Zajímavé pracovní ohodnocení.

Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned

Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850, interiery@interiery-schodiste.cz

Mgr. Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, Ševčíkova čp. 32 (vedle pekařství u Rendlů)
Kontaktní telefon: 722 905 684, Email: Ak.Havlena@gmail.com
www.ak-havlena.cz, www.Vasosobnibankrot.cz, 
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování 
před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, nájem-
ních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte v tíži-
vé �nanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení soudu 
dle Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! Některé právní služby 
včetně návrhu na povolení oddlužení lze poskytnout i online bez 
návštěvy naší kanceláře!(více informací na našich stránkách).
Úřední hodiny: Středa:  14.30–17.30 hod.
         Pátek:  8.30–15.00 hod. 

Stavební geologie, Strojges, a. s., 
provozovna Horažďovice přijme 

ZÁMEČNÍKA 
s platným svářečským průkazem na CO

2
. 

Telefon 376 512 538, 602 325 927.
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www.kotis-sro.cz
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, � rma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, 
že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Domi-
nant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14–19 týdnů. 
Cena 149–180 Kč/ks dle stáří. 
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! 
Prodej se uskuteční:  V úterý 21. dubna 2015
            Horažďovice – u vlak. nádraží – 14.55 hod.
            V sobotu 25. dubna 2015
            Horažďovice – u vlak. nádraží – 15.50 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00hod, tel. 601 576 270, 
606 550 204, 728 605 840.

Slepičky pouze z našeho odchovu!!

Konzultace zdarma. Volejte Vašeho osobního makléře:

Tomáš Pokorný, mobil 608 504 082 

RK KLIKA s. r. o. (pobočka Horažďovice), Blatenská 311, 341 01  Horažďovice 

tomas.pokorny@rkklika.cz, www.rkklika.cz
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Kapacita restaurace 30 - 40 osob 

bcdefdgh idggj
kontakty:

klmnop koqrstuvwx +420 733 181 200

Miroslav Turek +420 733 181 202
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(za Rumpoldem)

tel: 

mobil: 

kompletní vybavení výpočetní technikou • bezdrátový internet • správa
linuxových a win serverů • rozlehlé sítě • webové aplikace • opravy,
servis a modernizace výp. techniky • zabezpečovací systémy •
strukturovaná kabeláž • optické  rozvodyVáclav Rosa, Prácheňská 35

tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz

Kamerový systém na klíč

9 500,- Kč

Ideální pro monitoring prodejen,
provozoven, rodinných domů,
zahrad, bazénů atd

bez DPH

Sada obsahuje:

včetně montáže a instalace

nahrávací zařízení pro 4 kamery
1TB pevný disk (cca 14 dní záznamu)
4 vnitřní DOME kamery 800 řádků (HD ready)
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AKCE
OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska (tel. 376 512 237)
pondělí, úterý, středa 8.00–12.00
kino Otava Horažďovice (tel. 376 511 890)
čtvrtek, pátek, sobota 16.00–20.00
příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek

KNIHOVNA
30. 3.–3. 4.  obl. charita (4. patro) 9.00–11.00
TÝDEN ZDRAVÍ 

v  pěti lekcích se seznámíte teoreticky se cvi-
čením Baduan-Jin, následně si osvojíte prak-
tické dovednosti tohoto cvičení, seznámíte se 
s čakerním systémem a na závěr každé lekce si 
užijete závěrečnou relaxaci.

1. 4.  oblastní charita (4. patro) 14.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ 

tentokrát se začteme do knih herečky a spiso-
vatelky Ivanky Deváté

1. 4. 
NAMALUJ SVÉ KYBERČUNĚ

vyhlášení výtvarné a literární soutěže

1. 4.  sál knihovny 18.00
ČTENÍ Z BIBLE – JÍDLO V BIBLI

přednáška Mgr. Michala Krchňáka v  rámci 
Celonárodního čtení Bible, které bude probí-
hat od 12.00 do 17.00 u Červené brány – pořá-
dá Křesť. spol. HD, CČSH a ŘKC

14. 4.  sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 

6. přednáška na téma „Dějiny oděvní kultury II.“

15. 4.  sál knihovny 10.00
KOUZLENÍ S PAPÍREM

origami skládání s Helenou Poustkovou, ten-
tokrát na téma: Zahrádka

22. 4.  obl. charita (jídelna v přízemí) 16.00
KOUKÁM SE OKOLO

beseda s  oblíbenou herečkou a  spisovatelkou 
Ivankou Devátou

24. 4.  MK Hejná 17.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ

přednáška spojená s  kvízy, testy a  praktický-
mi ukázkami trénování paměti 

27. 4.  sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ

kvízy, testy a praktické ukázky trénování pa-
měti

28. 4.  sál knihovny 9.00
KYBERČUNĚ V HUSTÝM INTERNETU 

– beseda o nebezpečí na internetu s Lucií Ec-
kertovou, 4.–5. tř. ZŠ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
5. 4. neděle  9–17.00
VELIKONOČNÍ „OPEN“ TURNAJ 
V BADMINTONU

tradiční turnaj otevřený široké veřejnosti, 
9–10.00 prezence, od 10.00 turnaj, s  sebou 
halové obutí, několik raket je k zapůjčení. Tě-
locvična ZŠ Blatenská, HD.

KULTURNÍ DŮM
4. 4. sobota 21.00
BRUTUS

Rocková velikonoční zábava.

18. 4. sobota 21.00
ODYSSEA

Rocková zábava s oblíbenou kapelou. 

21. 4. úterý – 22. 4. středa 
PRODEJNÍ TRH

24. 4. pátek  8.15 a 10.00
SALVE CARITAS – SALVE VITA

Koncert pro školy v rámci strakonického fes-
tivalu zdravotně postižených. 

25. 4. sobota 17.00
MICHALOVI MAZLÍČCI

Michal Nesvadba představuje svoje miláčky 
ze zvířecí říše. Nebude chybět legrace, soutě-
že ani překvapení... Nenechte si ujít předsta-
vení, při kterém se budou bavit malí i  velcí.
Předprodej vstupenek v Informačním centru, 
tel. 376 511 999 či 737 285 545 a v kině Otava, 
tel. 376 511 890.

26. 4. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU

K  tanci a  poslechu hraje PĚČNOVANKA. 
Rezervace a  prodej vstupenek v  kině Otava 
dle rozpisu otevírací doby, tel. 376 511 890.

29. 4. středa  19.30
MILOVAT K SMRTI

Divadelní představení v  předplatném A/1, 
zbylé vstupenky v  předprodeji kina Otava 
dle rozpisu otavírací doby, tel. 376 511 890 
a před představením v kulturním domě.

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
3. 4. pátek 4. 4. sobota 20.00
OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE

ČR – Příběhy bezdomovců, alkoholiků, feťáků 
a dalších ztracených existencí. Film o síle víry 
a hodnotě oběti. Vstupné 95 Kč. 

10. 4. pátek 11. 4. sobota 20.00
DVA DNY, JEDNA NOC

Belgie, Francie, Itálie – Mimořádně lidský a sil-
ný příběh... Do 15 let nevhodný. Vstupné 95 Kč. 

17. 4. pátek 18. 4. sobota 20.00
VELKOLEPÉ MUZEUM
Rakousko – Život mezi poklady jednoho z nej-
větších muzeí historie umění. Film do 12 let 
nevhodný. Vstupné 95 Kč. 

24. 4. pátek 20.00
VLNA VS. BŘEH

SR, ČR – Netradiční dokument z fotografické 
tvorby do 12 let nevhodný. Vstupné 95 Kč. 

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

10. 4. pátek  17.00 
ZLATOVLÁSKA

11. 4. sobota  18.00
ZÁVĚREČNÁ LEKCE TANEČNÍCH  
PRO MLADÉ

slavnostní zakončení kurzu, při kterém účast-
níci předvedou tance, které se naučili. Sál ho-
telu Práchen.

18. 4. sobota  
VÝTVARNÁ DÍLNA NA 
VELIKONOČNÍM JARMARKU

v  rámci městského jarmarku zajištujeme vý-
tvarnou dílnu pro malé účastníky. Nádvoří 
Zámku a prostory muzea.

25. 4. sobota 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
ENVICENTRA PROUD

pestrý program pro širokou veřejnost (polední 
kulturní program spojený s otevřením a prohlíd-
kou Envicentra a vystoupením hostů, odpoledne 
nabité badatelskými a sportovními aktivitami pro 
rodiny s dětmi, večerní koncert skupiny Jelen).

HOTEL PRÁCHEŇ
10. 4. pátek  19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY

DECHOVÉ KVINTETO PRAŽSKÉ 

KOMORNÍ FILHARMONIE

Drobné skladby světových mistrů v precizním 

provedení mladých hudebníků, vtipné prů-

vodní slovo Vladislava Borovky. Rezervace 

vstupenek na mobilu 603 229 559.

CHARITA

1. 4.–3. 4.  DPS Palackého, každý den 9–11

TÝDEN ZDRAVÍ 

1. 4. a každou další středu  10.00

TURNAJ V ŽOLÍCÍCH

Společenská hala DPS Loretská 1069.

1. 4. středa  DPS Palackého 14.00

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

8. 4. středa  DPS Palackého 9.45

SETKÁNÍ S DĚTMI Z KMŠ

10. 4. pátek  DPS Palackého 13.30

VYSTOUPENÍ DĚTÍ ŠD BLATENSKÁ

13. 4. pondělí  DPS Palackého 13.30

HOLKY V AKCI – pečení pochoutky 

14. 4. úterý  DPS Palackého 15.00

POSEZENÍ S HARMONIKOU – ÚTERNÍCI

17. 4. pátek  hotel Prácheň 18.00

BENEFIČNÍ POSEZENÍ S OTAVANKOU 

PRO CHARITU

21. 4. úterý  DPS Palackého 14.00

BESEDA SE STAROSTOU

22. 4. středa  DPS Palackého 16.00

KOUKÁM SE OKOLO

Povídání známé herečky, spisovatelky a  feje-

tonistky Ivanky Deváté.

29. 4. středa  14.00, 15.30

KONCERTY ZUŠ

14.00 – Koncert v DPS Loretská 1069

15.30 – Koncert v jídelně DPS Palackého

30. 4. čtvrtek DPS Palackého 15.00

STOLNÍ HRY


